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1.

Kunci Jawaban : C

Model pembelajaran Project Based Learning bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan
pada permasalahan komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan
memahami pembelajaran melalui investigasi, membimbing peserta didik dalam sebuah proyek
kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum.
Model ini memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten (materi)
dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, serta melakukan eksperimen
secara kolaboratif.

2.

Kunci Jawaban : B

Akomodasi merupakan bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian
skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Dalam
proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru sama sekali.

3.

Kunci Jawaban : A

Menurut Teori perkembangan kognitif neurosains, kemajuan ilmu neurosains dan teknologi
memungkinkan mengaitkan antara aktivitas otak dan perilaku. Biologis menjadi dasar dari
pendekatan ini untuk menjelaskan perkembangan kognitif. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk
dapat mengantarai pertanyaan mengenai umat manusia.

4.

Kunci Jawaban : B

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung Pokokpokok pikiran yang dijelmakan dan dikongkritisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut di dalam penjelasan disebutkan tentang
adanya 4 (empat) Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.
1. Pokok pikiran pertama:
Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan
berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam “Pembukaan” diterima pengertian Negara
persatuan, sebagai negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.
Jadi, Negara mengatasi segala faham golongan dan mengatasi faham perorangan. Negara,
menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa
Indonesia seluruhnya. Inilah suatu das
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Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lain, negara sebagai
penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan golongan ataupun perorangan.
2. Pokok pikiran kedua:
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini
menempatkan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang ingin dicapai dalam “Pembukaan” dan
merupakan suatu sebab tujuan (kausa finalis) sehingga dapat menentukan jalan serta aturanaturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan
yang didasari dengan bekal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial, yang
didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama
untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
3. Pokok Pikiran ketiga:
Negara
yang
berkedaulatan
rakyat,
berdasarkan
atas
kerakyatan
dan
permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” mengandung konsekuensi
logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas
kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang pengertian ini
sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang
menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

4. Pokok pikiran keempat:
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan
beradab. Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” menuntut konsekuensi logis bahwa UndangUndang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara
Negara untuk memelihara budi-pekerti luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang
luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung
pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pokok pikiran kemanusiaan yang
adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur.

5.

Kunci Jawaban : C

Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth
merupakan pidato dari Presiden Amerika Abraham Lincoln dan dinamakan dengan Pidato
Gettysburg . Diantara perkataannya adalah : bahwa bangsa ini, di bawah Tuhan, akan memiliki
kelahiran baru kebebasan - dan bahwa pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,
akan tidak binasa dari bumi. (that this nation, under God, shall have a new birth of freedom —
and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the
earth.)
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